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Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,
Divas krāsas karogā,
Trīs vārdi lūgsnā mums skan,
Dievs, svēti Latviju!

Godātie iedzīvotāji!
Inčukalna novada domes vārdā 
sveicu jūs Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100. gadadienā! 
Šis laiks ikvienam mūsu nova-
da iedzīvotājam un visai Latvijai 
ir īpašs, 18. novembris ir svētki 
mums visiem, jo Latvija – tie esam 
mēs! Latviju mēs esam ieguvuši, 
pateicoties mūsu senču drosmei, 
neatlaidībai un gribasspēkam. 
Mūsu uzdevums ir šo mantoju-
mu nodot nākamajām paaudzēm, 
un par to ir atbildīgs ikviens no 
mums.
Sagaidot šo īpašo dienu, aicinu 
atcerēties, cik daudz kopīgi esat 
paveikuši, un par būtisko, kas vēl 

priekšā. Runāsim ar lepnumu par 
dzimto vietu, neslēpsim prieku 
par jauniem sasniegumiem, gan 
arī pārdomāsim kādu negatīvu 
parādību, lai to neatkārtotu nā-
kotnē. Uzposīsim savu māju un 
apkārtni, kur dzīvojam un esam 
pieredzējuši patiesi jaukos un 
saulainos mirkļus, teiksim paldies 
saviem vecākiem un būsim kopā 
ar sev tuvajiem!
Valsts svētkos vēlos pateikties 
visiem Inčukalna novada ļaudīm, 
kuri strādā sava novada labā, kuri 
mīl savu novadu, kuri dzīvo šeit 
un domā gaišas domas, lai mūsu 
novads kļūtu arvien labāks un 
skaistāks! Man ir patiess prieks 
sumināt šī gada titula Goda no-
vadnieks laureātes Benitu Pinku 
un Zintu Nolbergu, kuru ilggadējo 
darbu un neatsveramo ieguldīju-
mu novada attīstībā ir novērtējuši 
Inčukalna novada iedzīvotāji.
Gaidot svētkus, neesam plaši 
tērējušies, bet Inčukalna Tautas 
namā un Vangažu kultūras namā 
sagatavojuši divus patriotiskus 
un emocionālus koncertus. Aicinu 
ikvienu piedalīties svētku pasā-
kumos Inčukalna novadā un kopā 
svinēt valsts simtgadi! 

DIEVS, SVĒTI LATVIJU!

Aivars Nalivaiko n
Inčukalna novada 

domes priekšsēdētājs

PRIEKŠSĒDĒTĀJA APSVEIKUMS

Piektdien, 16. novembrī 
Vangažu kultūras namā notiks 

Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums 
„AR MĪLESTĪBU LATVIJAI”.

Plkst. 18.00 – Ievas Kerēvicas solokoncerts, 
svinīgas uzrunas un pateicības vārdi.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde „Simts darbu Latvijai” un latviskais rokraksts cimdos. 
Ieeja – bez maksas.

Plkst. 21.00 – balle kopā ar mūziķi Ati Auzānu. 
Ieeja – 3 eiro.

Sestdien, 17. novembrī 
Inčukalna Tautas namā notiks Latvijas simtgadei veltīts svētku pasākums 

„Latvija – tā katram mums ir tikai viena”.

11.30 – Latvijas Valsts karoga godināšana un svētīšana pie Inčukalna novada domes. Aicinām vilkt 
rokās rakstainos dūraiņus kā identitātes apliecinājumu, kas gadsimtiem caur rakstu rakstiem ir 
iznesusi ticību Latvijas valstiskumam.

12.00 – svētku pasākumā atskatīsimies uz paveikto, godināsim 2018. gada Goda novadniekus un 
folkoķestra „DUCELE” koncertā dzirdēsim latviešu tautas un karavīru dziesmas. Pasākumā piedalīsies 
arī aktieris un dziesminieks Varis Vētra, Inčukalna pūtēju orķestris un jauktais koris „Mežābele”.

15.00 – Zemessardzes tehnikas paraugdemonstrējumi un lauku virtuves mielasts pie Inčukalna
 novada domes.

21.00 – svētku balle ar mūziķu grupu „Kārklu blūzs”.

Ar mīlestību Latvijai

Svinēsim no sirds un kopā!

Sveicam 
Inčukalna novada iedzīvotājus 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

100. gadadienā!
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI OKTOBRĪ

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

SĒDES PROTOKOLS NR. 15 INČUKALNA NOVADĀ, VANGAŽOS, 
MEŽA IELĀ 1, 2018. GADA 17. OKTOBRĪ

Par finansiālu atbalstu jaunie-
šu mūsdienu deju grupai. Dome 
nolemj: 
„Piešķirt Inčukalna jauniešu 
mūsdienu deju grupas dalībnie-
kiem finansiālu atbalstu star-
ptautisko līnijdeju sacensību 
„Baltic Country Western Dan-
ce Championship 2017” sporta 
formas tērpa iegādes izmaksu 
segšanai 300,000 EUR apmērā 
no sportam paredzētajiem lī-
dzekļiem. Piešķirtā pašvaldības 
finansējuma izmaksa tiek veikta 
no sportam paredzētajiem lī-
dzekļiem, pamatojoties uz no-
slēgto līgumu, un saskaņā ar 
finansiālā atbalsta pieprasītāja 
iesniegto rēķinu.”

Par grozījumiem 2014. gada 
21. maija Inčukalna novada 
domes nolikumā „Par Inčukal-
na pamatskolas un Vangažu 
vidusskolas skolēnu apbalvo-
šanu par augstiem sasniegu-
miem mācību darbā un inte-
rešu izglītības programmās”. 
Dome nolemj: 
„Veikt grozījumus 2014. gada 
21. maija Inčukalna novada do-
mes nolikumā „Par Inčukalna 
pamatskolas un Vangažu vi-
dusskolas skolēnu apbalvoša-
nu par augstiem sasniegumiem 
mācību darbā un interešu izglī-
tības programmās” un izteikt 
1.1.4.2. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
„4.2. par sasniegumiem Pierīgas 
novadu mācību olimpiādēs:
4.2.1. 1. vietas ieguvējus – ar 
dāvanu karti 30,00 EUR vērtībā;
4.2.2. 2. vietas ieguvējus – ar 
dāvanu karti 25,00 EUR vērtībā;
4.2.3. 3. vietas ieguvējus – ar 
dāvanu karti 20,00 EUR vērtībā;
4.2.4. atzinības ieguvējus – ar 
dāvanu karti 10,00 EUR vērtī-
bā.”;
1.2.4.3. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: „4.3. par sasniegumiem 
valsts mācību olimpiādēs:
4.3.1. 1. vietas ieguvējus – ar dā-
vanu karti 50,00 EUR vērtībā;
4.3.2. 2. vietas ieguvējus – ar dā-
vanu karti 40,00 EUR vērtībā;
4.3.3. 3. vietas ieguvējus – ar dā-
vanu karti 30,00 EUR vērtībā;
4.3.4. atzinības ieguvējus – ar 
dāvanu karti 20,00 EUR vērtī-
bā.” 
Iekļaut izdevumus pašvaldības 
2019. gada budžetā. Lēmuma 
kontroli uzdot Inčukalna nova-
da domes izpilddirektoram. Lē-
mums stājas spēkā 2019. gada 
1. janvārī.”

Par Inčukalna novada 2018.ga- 
da titula Goda novadnieks kan-
didātu apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 
„Nominēt titulam Goda novad-
nieks kandidātus: 
1.1. Zintu Nolbergu (234 balsis); 
1.2. Benitu Pinku (161 balss);

piešķirt titula ieguvējām Inču-
kalna novada Goda novadnieka 
titula nozīmīti un Atzinības rak-
stu par Inčukalna novada Goda 
novadnieka titula piešķiršanu; 
ierakstīt titulētās personas 
Inčukalna Goda grāmatā;
piešķirt Z. Nolbergai un B. Pinkai 
katrai naudas balvu 100,00 EUR 
apmērā no kultūras pasākumiem 
paredzētiem līdzekļiem.”

Par PSIA „Vangažu Avots” 
pamatkapitāla palielināšanu. 
Dome nolemj: 
„1.1. piešķirt PSIA „Vangažu 
Avots” pamatkapitāla palielinā-
šanai 100 000,00 EUR kā iegul-
dījumu naudā no dabas resursu 
nodokļa līdzekļiem no speciālā 
budžeta.;
1.2. apstiprināt izmaiņas PSIA 
„Vangažu Avots” statūtu 5. pun-
ktā: „Sabiedrības pamatkapitāls 
ir 1 945 687,00 EUR (viens mil-
jons deviņi simti četrdesmit pieci 
tūkstoši seši simti astoņdesmit 
septiņi euro, 00 centu).”;
1.3. apstiprināt izmaiņas PSIA 
„Vangažu Avots” statūtu 6.pun-
ktā: „Sabiedrības kapitāls ir sa-
dalīts 1 945 687 (viens miljons 
deviņi simti četrdesmit pieci 
tūkstoši seši simti astoņdesmit 
septiņās) daļās.”. Uzdot PSIA 
„Vangažu Avots” valdes priekš-
sēdētājam Kārlim Spravņikam 
veikt nepieciešamās darbības 
pamatkapitāla un sabiedrības 
statūtu izmaiņu reģistrācijai 
Latvijas Republikas Komercre-
ģistrā.”

Par finansējuma piešķirša-
nu Vangažu kultūras namam. 
Dome nolemj: 
„Piešķirt finansējumu 10 917,44 
EUR apmērā, veicot izmaiņas 
pašvaldības 2018. gada budžetā. 
Lēmuma kontroli uzdot Inčukal-
na novada domes izpilddirekto-
ram.”

Par saistošo noteikumu 
Nr. 8/2018 „Par grozīju-
miem Inčukalna novada do-
mes 2017. gada 28. decem-
bra saistošajos noteikumos 
Nr. 14/2017 „Par Inčukalna 
novada pašvaldības budžetu 
2018. gadam” apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 
„Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 8/2018 „Par grozīju-
miem Inčukalna novada domes 
2017. gada 28. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr. /14/2017 „ 
Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas budžetu 2018. gadam.”
U.c.

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu 
(ievērojot Fizisko personu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var iepa-
zīties Inčukalna novada pašvaldības 
interneta vietnē www.incukalns.lv  
sadaļā „Domes sēžu protokoli”. 

2018. gada 31. oktobrī Vides pārrau-
dzības valsts birojs ir izsniedzis at-
zinumu par ietekmes uz vidi novēr-
tējuma ziņojumu Sandras Ratnieces 
paredzētajai darbībai – smilts iegu-
vei atradnē „Liepkalni” Inčukalna 
novadā, Inčukalna pagastā, nekus-

tamā īpašuma „Liepkalni” (zemes 
kadastra Nr. 8064 002 0160) zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8064 002 0194.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu un Vides pārraudzības 
valsts biroja atzinumu var iepa-

zīties Inčukalna novada domē un 
Valsts vides dienesta Lielrīgas re-
ģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vi-
des pārraudzības valsts birojā Rīgā, 
Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173 
un biroja interneta mājaslapā  
www.vpvb.gov.lv.

1. Paredzētās darbības nosau-
kums un vieta.
Smilts-grants un smilts iegu-
ve derīgo izrakteņu atradne 
„Blomi” nekustamajā īpašumā 
„Blomi” Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā.

2. Paredzētās darbības ierosi-
nātājs.
SIA „Apse KL”; reģ. nr. 
40003443931, juridiskā adrese: 
Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084; 
tālrunis: +371 29113030;
e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.

3. Lēmuma par IVN piemēro-

šanu datums, ziņojuma no-
saukums un sagatavošanas 
datums.
Ietekmes uz vidi novērtējums 
piemērots ar Vides pārraudzī-
bas valsts biroja 2017. gada 
13. marta lēmumu Nr. 37 un 
2016. gada 17. novembra lē-
mumu Nr. 295.
Ziņojuma nosaukums: „Smilts-
grants un smilts ieguve nekus-
tamajā īpašumā „Blomi” Inču-
kalna novadā”.

Ziņojums sagatavots 2018. gada 
1. augustā.

4. Ziņojuma sagatavotājs.
SIA „Ģeo Eko Risinājumi”; 
reģ. nr. 40103207530; juridis-
kā adrese: Ēveles iela 14-2,  
Rīga, LV-1013; tālrunis:  
+371 29167212; e-pasts: geoe-
koris@gmail.com.

5. Vieta, kur sabiedrība var 
iepazīties ar ziņojumu un 
citiem sagatavotajiem doku-
mentiem.
Ar ziņojumu var iepazīties SIA 
„Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa 
vietnē www.geoekorisinajumi.
lv/aktuāli/.

PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU 
VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

15.11.2018. ir nekustamā īpašuma no-
dokļa (NĪN) pēdējais maksāšanas ter-
miņš 2018. gadam.

Lūdzu, veiciet nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumus laikus, lai lie-
ki nebūtu jāmaksā kavējuma nauda! 
Un paldies visiem nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem, kas savus 
maksājumus ir veikuši laikus.
Neaizmirstiet pārliecināties par NĪN 
pilnīgu nomaksu, lai tie īpašnieki, 
kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu 
savā īpašumā, varētu saņemt 50 % 
atlaidi par vienīgo mājokli. Ja īpaš-
niekam būs NĪN parāds Inčukalna no-
vadā, tad šī atlaide netiks piemērota, 

neskatoties uz to, kāda būs parāda 
summa. Informācija par NĪN nomak-
su ir pieejama elektroniski portālos 
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.
lv, kā arī pie nodokļu administratores 
(tālr. 67977108 – pirmdienās un ce-
turtdienās, 67995840 – citās darba 
dienās), Inčukalna novada kasē (tālr. 
67977415), Vangažu pilsētas kasē 
(tālr. 62205840).
2019. gadā galvenās izmaiņas NĪN 
aprēķinā būs par ēkām saskaņā ar 
Inčukalna novada domes saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 8/2018 no 
15.08.2018. Tās būs šādas:
• ja uz 01.01.2019. ēkā nebūs dek-

larēta neviena persona, tad NĪN 

likme būs 1,5 % no ēkas kadas-
trālās vērtības, un šī likme sagla-
bāsies visu 2019. gadu;

• ja īpašumā tiks deklarēta perso-
na pēc 01.01.2019., tad vairs ne-
tiks veikts pārrēķins ar nākamo 
mēnesi, kā tas bija 2018. gadā, 
pielietojot likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli noteiktās 
likmes (0,2 %, 0,4 %, 0,6 %). 

Lūdzu, izvērtējiet kur Jums ir izdevī-
gāk deklarēt dzīvesvietu, un to izda-
riet līdz 31.12.2018.!

I. Zvirbule n 
Inčukalna novada domes nodokļu 

administratore
(tālr. – 67977108, 67995840)

Inčukalna novada nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju ievērībai!

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS INFORMĒ

Inčukalna novada Sociālais dienests 
aicina visas Inčukalna novadā dek-
larētās daudzbērnu ģimenes, ģime-
nes, kurās aug bērns ar invaliditāti, 
un cilvēkus ar 1. grupas invaliditāti 
saņemt Ziemassvētku pabalstu.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas 
decembra mēneša laikā Sociāla-
jā dienestā pirmdienās no plkst. 

9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
19.00, kā arī ceturtdienās no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 
līdz 18.00 (Inčukalnā – Atmodas 
ielā 2 A; Vangažos – Meža ielā 1).
Daudzbērnu ģimenēm, kurās 
kāds no bērniem ir vecumā no 18 
līdz 24 gadiem (ieskaitot), pa-
balsts tiek izmaksāts, ja pilnga-
dību sasniegušais bērns turpina 

izglītoties. Šajā gadījumā, kārto-
jot pabalstu, jāuzrāda izziņa no 
izglītības iestādes.
Gadījumā, ja cilvēkam ar 1. gru-
pas invaliditāti nav iespēja ieras-
ties Sociālajā dienestā, lūdzam 
zvanīt, lai vienotos par apmek-
lējumu dzīvesvietā (Inčukal-
nā – tālr. 67977466; Vangažos – 
tālr. 67995140).

Aicina saņemt 
Ziemassvētku pabalstu
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Šonedēļ Inčukalnā netālu no Stacijas 
laukuma novada pašvaldība sadarbībā 
ar vides pakalpojumu uzņēmumu „Clean 
R” ir uzstādījusi jaunus, atraktīvus un 
uzskatāmus atkritumu šķirošanas kon-
teinerus. Aicinām visus Inčukalna nova-
da iedzīvotājus aktīvi iesaistīties parei-
zā sadzīves atkritumu šķirošanā! Ja to 
vēl nedarāt, jaunie konteineri palīdzēs 
izprast pareizu šķirošanu un uzskatāmi 
parādīs, cik pareizi un aktīvi novadnieki 
rūpējas par mūsu apkārtējo vidi. 

Diviem vidēji augstiem konteineriem, 
kuri ir arī bērniem ērti sasniedzamā 
augstumā, viena siena ir izgatavota 
no caurspīdīga materiāla, kas ļauj se-
kot līdzi tam, kā uzkrājas otrreiz pār-
strādājamie materiāli, cik pareizi tie ir 
sašķiroti un saplacināti. Uz citām kon-
teineru sienām ir skaidrojošas uzlīmes, 
kas palīdz pareizi sašķirot atkritumus, 
sagatavot tos nodošanai un saprast, 
vai attiecīgais iepakojuma veids ir šķi-
rojams.

Konteineru krāsas ir izvēlētas tādas 
pašas, kā ierastajiem šķiroto mate-
riālu konteineriem.
Dzeltenais, jauktā iepakojuma kon-
teiners, ir domāts papīra, plastmasas 
un metāla iepakojumam. Tajā drīkst 
mest avīzes, žurnālus, biroja papīru, 
grāmatas, iepakojuma papīru, kar-
tonu, pārtikas dzērienu tetrapakas. 
Materiāliem jābūt tīriem, bez organis-
kiem piejaukumiem (ēdiena atlikumi, 
eļļas u.c.). Konteinerā nedrīkst izmest 
vienreizējās lietošanas traukus, papī-
ra dvieļus un salvetes, folijas iepako-
juma materiālu (čipsu pakas, saldēju-
ma papīrus), līmpapīrus, fotopapīrus 
u.c. Kartona kastes pirms izmešanas 
konteinerā ir jāizjauc un jāsaplacina. 
Tāpat konteiners ir vieta PET un plast- 
masas pudelēm, polietilēna plēvēm, 
maisiņiem, plastmasas kanniņām, sa-
dzīves ķīmijas un kosmētikas plast- 
masas iepakojumam. Tiem ir jābūt tī-
riem. PET pudeles var būt ar korķiem 
un etiķetēm. Dzērienu pudeles nav 

jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles 
ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst 
mest vienreizējās lietošanas plast- 
masas traukus, krējuma un margarīna 
trauciņus, putuplastu, skābbarības 
ruļļu plēves, rotaļlietas u.c. cietās 
plastmasas veidu izstrādājumus.
Konteineri jauktajam iepakojumam 
domāti arī metālam – konservu kār-
bām, dzērienu bundžām un dažā-
diem metāla sadzīves priekšmetiem. 
Zaļajos – stiklam paredzētajos – 
konteineros atļauts mest tikai stik-
la iepakojumu, t.i., tīras pudeles un 
burkas. Tajos nedrīkst atbrīvoties 
no saplēsta stikla, porcelāna un ke-
ramikas traukiem, spoguļiem, logu 
stikla un spuldzēm.
Šķirosim atkritumus kopā un padarī-
sim Inčukalna novadu par zaļu, videi, 
dabai un cilvēkam draudzīgu!

Inčukalna novada pašvaldība un 
vides pakalpojumu uzņēmums 

„Clean R” n

Inčukalnā uzstāda atraktīvus atkritumu šķirošanas konteinerus 

AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

PAŠVALDĪBA ORGANIZĒ IZSOLI

Tumšajā diennakts laikā ārpus 
apdzīvotām vietām, kā arī Van-
gažos vietās, kur ceļš nav pie-
tiekami un vienmērīgi apgais-
mots, gājējiem, kas pārvietojas 
pa brauktuvi vai ceļa nomali, 
jālieto gaismas atstarotājs vai 
cits gaismu atstarojoša mate-
riāla elements, vai jātur rokā 
iedegts lukturītis.

Atcerēsimies, ka gaismu atsta-
rojošo elementu apģērbā vai  
aksesuāros nekad nav par  
daudz un tie ļauj transportlī-
dzekļa vadītājam gājēju laikus 
pamanīt. Būtu vēlams tumša-
jā diennakts laikā vilkt mugurā 
gaišas drēbes, kas arī ļauj daudz 
ātrāk pamanīt gājēju. Atstaro- 
tāji jāpieliek pie apģērba tā, lai 

pretim braucošo automobiļu va-
dītāji tos varētu laikus pamanīt. 
Pretimbraucošie pie muguras pie-
stiprinātos atstarotājus neredz!
Īpaši aicinām vecākus padomāt 
par bērnu drošību uz ceļa un 
parūpēties, lai viņiem būtu 
gaismu atstarojoši elementi.

Vangažu pilsētas pārvalde n

Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, 
lai cilvēks zaudētu dzīvību – pēdējo 
sešu dienu laikā nelielās, bet traģiskās 
ugunsnelaimēs dzīvību zaudējuši astoņi 
cilvēki! Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) pieredze liecina, 
ka daļu no traģiskajām ugunsnelaimēm 
varēja iepriekš novērst, ja vien tiktu 
savlaicīgi ievērotas ugunsdrošības pra-
sības.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka 
šogad kopumā ugunsgrēkos dzīvību 
zaudējuši 59 cilvēki, bet no oktobra 
sākuma ugunsgrēkos gājuši bojā 11 
cilvēki. Vairākumā gadījumu ugun-
snelaimes saistāms tieši ar cilvēku 
neapdomību, piemēram, neuzmanīgu 
smēķēšanu telpās, sveču neuzmanī-
gu dedzināšanu, bojātu apkures ierīču 
lietošanu vai degtspējīgu priekšmetu 
novietošanu pie krāsns. 
Lai pasargātu savu dzīvību un īpašu-
mu, nav nepieciešami lieli finansiālie 
ieguldījumi, bet gan atbildība un zinā-
šanas, ikdienā ievērojot ugunsdrošī-
bas prasības. Tāpēc VUGD aicina pa-
rūpēties par sevi un saviem līdzcilvē- 

kiem, ievērojot šādus drošības pado-
mus:
• iztīriet dūmvadus un pārbaudiet 

apkures ierīču stāvokli;
• pie apkures ierīcēm nenovietojiet 

viegli degtspējīgus priekšmetus 
un atcerieties aiztaisīt krāsns dur-
tiņas;

• gatavojot ēdienu, neatstājiet to 
bez uzraudzības;

• nelietojiet bojātas elektroierīces;
• nesmēķējiet telpās un īpaši gultās, 

jo tas ir bīstami un apdraud ne ti-
kai jūsu, bet arī apkārtējo cilvēku 
dzīvību;

• uzstādiet mājoklī dūmu detektoru, 
kas laikus brīdinātu par izcēlušos 
ugunsgrēku. 

VUGD atgādina: ja izcēlies uguns-
grēks vai radies cits apdraudējums 
un nepieciešama operatīvo dienes-
tu palīdzība, nekavējoties zvaniet 
uz vienoto ārkārtas palīdzības iz-
saukumu numuru 112!

Inta Palkavniece n
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

VUGD aicina ikdienā neaizmirst par ugunsdrošību! 

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam 
Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko 
saiti ar iedzīvotājiem, darbu sācis Ze-
messardzes vienotais diennakts tālruņa 
numurs – 1811.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo 
bruņoto spēku struktūra un terito-
riālās aizsardzības pamats. Zemes-
sardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav 
vecāki par 55 gadiem. Informācija par 
prasībām uzņemšanai Zemessardzē 
ir atrodama Zemessardzes mājasla-
pas www.zs.mil.lv sadaļā „Prasības 
uzņemšanai Zemessardzē”. 

Zemessardze dod iespēju Latvijas 
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai 
valstij, rūpējoties par tās drošību 
un aizsardzību. Zemessardze ir iz-
aicinājums ikvienam pilnveidot sevi, 
iegūstot jaunas zināšanas, organi-
zēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
iepazīstot jaunus draugus un domu-
biedrus, veicināt savas pašapziņas 
izaugsmi, kopīgi darbojoties vienotā 
komandā Latvijā un ārvalstīs. 
Uzzini vairāk par pieteikšanos Ze-
messardzei! Zvani – 1811!

Informāciju sagatavoja
majore Sandra Brāle n

Zemessardzei izveidots vienotais 
pieteikšanās tālruņa numurs – 1811

Mutiskā pirmajā izsolē ar augšupejošu 
soli tiek izīrēts Inčukalna novada pa-
švaldības valdījumā esošais dzīvoklis 
Nr. 8, kas atrodas Gaujaslīču ielā 23, 
Gaujā, Inčukalna novadā. Īres tiesību 
termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma pa-
rakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesību 
nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.
Nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķis: divu vai vairāku dzīvokļu dzīvojamo 
telpu grupa. Dzīvoklis atrodas mājas 
2. stāvā, divistabu dzīvoklis, dzīvojamā 
telpa – 26,61 m2, dzīvokļu palīgtelpu pla-
tība – 16,82 m2 ar kopīpašuma 434/3597 
domājamām daļām no būves un zemes. 
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, ku-
ram nepieciešams kapitālais remonts. 

Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi 
(centralizētais ūdensvada tīkls); kanali-
zāciju (centralizētais kanalizācijas tīkls); 
malkas apkuri; silto ūdeni (boilers); elek-
troapgādi. 
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami 
Inčukalna novada pašvaldības mājasla-
pā www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, 
izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar 
izsoles noteikumiem var arī Inčukalna 
novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
domes darba laikā no sludinājuma pub-
licēšanas brīža līdz 2018. gada 23. no-
vembra plkst. 14.00. Dzīvokļa nosacītās 
īres maksas apmērs ir 0,69 EUR par 1 m2, 
kas sastāv no īres maksas 0,13 EUR/m2 
mēnesī un īres tiesību maksas 0,56 EUR, 

kas kopā ir 29,97 EUR mēnesī. Papildus 
maksājami visi likumā noteiktie nodokļi 
un īres līgumā noteiktie maksājumi. Iz-
soles solis ir 1,50 EUR (viens euro un 50 
centu).
Pretendentu pieteikšanās termiņš – no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2018. gada 22. novembra plkst. 18.00 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā.
Izsole notiks 2018. gada 23. novembrī 
plkst. 14.00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, 
Atmodas ielā 4.
Plašāka informācija par Inčukalna nova-
da pašvaldības organizētājām izsolēm 
ir pieejama mājaslapā www.incukalns.lv 
sadaļā „ Pašvaldība”.

Mutiskā pirmajā izsolē ar augšupejo-
šu soli tiek izīrēts Inčukalna novada 
pašvaldības valdījumā esošais dzī-
voklis Nr. 48, kas atrodas Siguldas 
ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, 
kadastra Nr. 8017 900 1252. Īres tie-
sību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līgu-
ma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav 
tiesību nodot nekustamo īpašumu ap-
akšīrē. Nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu 
dzīvojamā telpu grupa.
Dzīvoklis atrodas mājas 4. stāvā, vien-
istabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 
4. stāvā, vienistabas dzīvoklis, dzīvoja-
mā telpa – 17,7 m2, dzīvokļu palīgtelpu 
platība – 16,5 m2, dzīvokļa ārtelpu platī-
ba – 7,4 m2 ar kopīpašuma 4160/320174 

domājamām daļām no būves ar kadas-
tra apzīmējumu 80170020302001. Dzī-
voklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram 
nepieciešams kosmētiskais remonts un 
logu nomaiņa. Dzīvoklis ir nodrošināts 
ar: ūdensapgādi (centralizētais ūden-
svada tīkls); kanalizāciju (centralizētais 
kanalizācijas tīkls); centrālo apkuri; sil-
to ūdeni (boilers); elektroapgādi; gāzi 
(no gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pie-
ejami Inčukalna novada pašvaldības 
mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā „ 
Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var 
arī Inčukalna novada domē Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā 
no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 

2018. gada 30. novembrim plkst. 14.00. 
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,05 EUR par 1 m2, kas sastāv no īres 
maksas 0,17 EUR/m2 mēnesī un īres 
tiesību maksas 0,88 EUR/m2 mēnesī un 
kas kopā ir 44,31 EUR mēnesī. Papildus 
maksājami visi likumā noteiktie nodok-
ļi un īres līgumā noteiktie maksājumi. 
Izsoles solis ir 2,22 EUR (divi euro un  
22 centi).
Pretendentu pieteikšanās termiņš – 
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2018. gada 29. novembra plkst. 18.00 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā.
Izsole notiks 2018. gada 30. novembrī 
plkst. 14.00 Inčukalna novadā, Inčukal-
nā, Atmodas ielā 4.
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Staro Inčukalna novads

Nu jau ir klāt ilgi gaidītais novembris – 
Latvijas simtgades mēnesis. Bet Lāč-
plēša diena savu gadsimtu svinēs tikai 
nākamgad 11. novembrī. Tā ir mūsu 
tautas varoņu piemiņas diena, kurā go-
dinām tos kritušos, kuri savas dzīvības 
atdeva par Latvijas neatkarību.

Inčukalna pamatskolas skolotāji ar 
bērniem ik gadus šajā laikā dodas 
lāpu gājienā uz Vecajiem kapiem, 
kur atdusas 1941. gada 4. jūlijā Ra-
ganas kaujā kritušie. Īpašu šo vietu 
dara tas, ka to rotā šūnakmens 
piemineklis ar sērojošas mātes tēlu, 
kura pārliekusies pār rožu klēpi, un 
pieminekli veidojis izcilais meistars 
Kārlis Zāle – Brīvības pieminekļa un 
Brāļu kapu monumenta autors. Inču-
kalns (1918. gadā – vēl Hincenber-
ga) vienmēr ir bijis stratēģiska vieta 
karadarbībai visos karos – vārti uz 
Latvijas sirdi Rīgu. Tieši pirms simt 
gadiem 31. decembrī pie dzelzceļa 
stacijas norisinājās nozīmīgas kaujas 
jaunajai Latvijas valstij. Uz vairākām 
dienām Zemessardzes pulki aizkavē-
ja lielinieku virzīšanos uz Rīgu. 

Lāpu gājiena soli raitu un neatlai-
dīgu šogad piektdien, 9. novembrī 
darīja bundzinieku duets. Pateicība 
tiem daudzajiem inčukalniešiem, 
kuri pie savām mājām un logos bija 
izlikuši iedegtas sveces, kā arī tiem, 
kuri Vecajos kapos savu tuvinieku 
atdusas vietās tās iededza. Piemiņas 
brīdī klātesošos uzrunāja novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
svētības vārdus teica katoļu prieste-
ris Rihards Rasnacis, Ģirts Sils tautas 
varonību vēstīja ar Leonīda Breikša 
dzejas vārdiem, Kārlis Circens ar tubu 
atskaņoja karavīru dziesmu melo-
dijas. Jau trešo gadu lāpu gājiena 
noslēgumā nogranda Zemessardzes 
zalves (paldies 19. Zemessardzes ba-
taljonam par sadarbību!).
Vakara turpinājumā inčukalnieši prie-
cājās par Gaismas svētkiem „Staro 
Inčukalns”. Šo tradīciju pirms trijiem 
gadiem aizsāka pamatskolas direk-
tors Kaspars Kiris. Šogad devīze bija 
veltījums Latvijai „Mirdzi kā zvaig-
zne!”. Inčukalnā astoņās vietās gais-
mas objekti vēstīja savu stāstu. Pie 
pamatskolas skolēni videoprojekcijā 

„Paverot logu” uzrunāja inčukalnie-
šus un devās kopīgā ceļojumā, PII 
„Minka” logos mirdzēja auseklīši un 
zālē staroja sveču saulītes, Alek-
sandra parka estrādē vēlreiz varēja 
noskatīties videostāstu par svarīgā-
kajiem novada gada notikumiem, pie 
veikala „Elvi” mirdzēja liela, sirsnīga 
sirds un BUB sarkanā mašīna, ka-
toļu lūgšanu nams ar gaismas ceļu 
aicināja ienākt arī telpās un sasvei-
cināties ar Jēzu, pie Tautas nama 
pārsteidza animācijas projekts – Rū-
dolfa Blaumaņa „Tālavas taurētājs” 
mākslas skolas audzēkņu darbos un 
pamatskolas skolēnu deklamācijā, 
bet pie vecā pasta ķieģeļu sienas 
senais „Strēlnieku stāsta” vēstījums 
lika iejusties notikumos pirms 100 
gadiem. Visi šie projekti bija izvei-
doti ar mīlestību un minimāliem re-
sursiem. Viskrāšņākais un tehniski 
vislabāk aprīkotais bija ūdenstorņa 
gaismas projekts. Liels paldies 
visiem, kas piedalījās porojektā „Sta-
ro Inčukalns”! 
Vai jūs zināt, ka Mārtiņa dienu pasau-
lē atzīmē 11. novembrī, bet Latvijā 

Klāt ilgi gaidītais novembris – Latvijas simtgades mēnesis

sakarā ar Lāčpēša dienas nozīmīgu-
mu tā ir pārcelta uz 10. novembri? 
Tautas namā Mārtiņdienas vakarā 
pulcējās mūsu mākslinieku kopas 
mākslinieki uz izstādes „Mana Latvi-
ja“ atklāšanu. Tik dažāda, skaista un 
tomēr katram sava vienīgā ir mūsu 
Latvija! Izstādē ir apskatāmi 19 auto-
ru darbi. Tā noteikti ir jāredz! 

Vakars noslēdzās ar māksliniecisku 
darbošanos – svētku piespraužu ga-
tavošanu. Tas bija aizrautīgi. 
Priekšā vēl lielās valsts svinības. 
Tiekamies un esam kopā vienā lielā 
Inčukalna novada saimē!

Inga Freimane n
Inčukalna Tautas nama vadītāja
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Oktobrim galu jau vairs neredz, tas ir 
aizsteidzies, atstājot aiz sevis labus 
darbus un atmiņas par pārdzīvotiem 
pozitīviem brīžiem. 

Vēl pēdējā septembra sestdienā 
Inčukalna pamatskolas skolotāji 
kopā ar saviem senioriem devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Apes 
vidusskolu. Apskatījām skolu, novēr-
tējām, cik ļoti sakopta un sakārtota 
ir vide, pateicoties daudzu projektu 
līdzekļu piesaistīšanai. Notika vie-
dokļu apmaiņa ar Apes skolotājiem 
par kompetenču pieejas ieviešanu 
mācību procesā.
Iepazināmies ar malēniešu tikumu 
Jaunlaicenes muzejā un piedalījā-
mies malēniešu „mācību stundās” 
muzeja darbinieču vadībā. Diena tur-
pinājās Alūksnē, bet apskates beigās 
skolotājus gaidīja Alūksnes mazbā-
nītis. Tomēr skolotājiem drīz nācās 
izkāpt meža vidū, jo mūs sagūstīja 

„mazbānīša laupītāji”, kuri gan pār-
baudīja mūsu kolektīva saliedētību, 
liekot izpildīt dažādus uzdevumus, 
gan arī pabaroja mūs.
Oktobra pirmajā dienā atklāja sen-
gaidīto stadionu, par ko tika rakstīts 
iepriekšējā laikrakstā. Pateicoties 
tam, tagad ir daudz patīkamāk pa-
vadīt ārā garos starpbrīžus. Spor-
tiskākie jaunieši var spēlēt dažādas 
komandu spēles, bet pārējie – pa-
staigāties pa jauko bruģēto celiņu 
ap stadionu. 
Šis mēnesis sākās arī ar Skolotāju 
dienas svinēšanu, ko šogad Inčukal-
na pamatskolas pedagogiem noor-
ganizēja devītās klases skolēni un 
skolas skolēnu pašpārvalde. No rīta 
mūs gaidīja apsveikuma vārdi, nelie-
li gardumiņi un ziedi. Pirmās mācību 
stundas devītās klases skolēni vadīja 
skolotāju vietā. Jauno „skolotāju” 
pārdomas var izlasīt skolas mājas-
lapā. Secinājums pārsvarā viens – 

strādāt nav viegli, jo ir jāsastopas ar 
dažāda vecuma bērnu niķiem un trau-
cējošu uzvedību. Tomēr bija arī tādi 
jaunie „skolotāji” , kuru atsauksmes 
bija pavisam pozitīvas un cerīgas – 
iespējams, ka mēs nākotnē kādu no 
viņiem varētu sagaidīt arī savā pulkā. 
Kādā no garajiem starpbrīžiem sko-
lotāji tika aicināti uz „kontroldarbu”, 
kur tika testētas mūsu zināšanas par 
„dzīvi kā tādu”, bet pēc „kontroldar-
ba” kā balva visiem mūs gaidīja ļoti 
garšīga paštaisīta kūka, kuru bija ko-
pīgi gatavojuši skolēnu pašpārvaldes 
bērni. Liels paldies vēlreiz par jauko 
dienu un fantastisko cienastu! 
Paralēli svētkiem skolas ikdie-
nā ir arī citi spožāki un pieminē-
šanas vērti notikumi, par kuriem 
var lasīt Inčukalna mājaslapā  
www.incukalns.lv.

Notikumus skolā oktobrī apkopoja
Zinta Nolberga un Kaspars Kiris n

Daudz darba, daudz krāsu, daudz iespaidu Tuvojas valsts simtgade, notiek dau-
dzi jubilejas pasākumi. Latvijas Pen-
sionāru federācija iecerējusi svēt-
kiem piedot īpašu noskaņu, gatavojot 
dāvanu Saeimai – Latvijas karti, kura 
noklāta ar pensionāru organizācijās 
adītiem cimdiņiem. 

Arī Vangažu aktīvākās rokdar-
bnieces piedalījās cimdiņu adīšanā, 
veidojot rakstus pēc pilsētas un 
novada ģerboņu krāsām. Cimdiņi iz-

devās ļoti skaisti un federācijā tika 
atzinīgi novērtēti. Paldies čaklajām, 
izdomas bagātajām adītājām Ilzei 
Kopmanei, Rutai Litviņukai, Līvijai 
Pētersonei un Ausmai Gulbei par 
atsaucību. Tas – mūsu ieguldījums 
Latvijas jubilejā. Vēlamies Saeimas 
deputātiem un viesiem, iepazīsto-
ties ar šo karti, atgādināt par pen-
sionāru esamību valstī.

Inta Tetere n 

Vangažu pensionāri – valsts simtgadei!

10. novembrī Inčukalna novada biblio-
tēkā norisinājās tikšanās ar Cigun sko-
lotāju Igoru Kudrjavcevu.

Igors Kudrjavcevs ir netradicionālajā 
medicīnas speciālists, praktizē Ķīnas 
medicīnu, homeopātiju. Pirmais ārsts 
Latvijā, kuram ir tiesības veikt Cigun 
(kustību un harmonijas māksla) ap-
mācību. I. Kudrjavcevs ir augstskolu 
pasniedzējs, grāmatu autors. 
Šopavasar „Apgāds Zvaigzne ABC” 
izdevis jaunu dr. Igora Kudrjavce-
va grāmatu „Prieka spēks”. Šī ir jau 
ceturtā grāmata lasītāju iecienītajā 
sērijā „Saules ceļš”. „Saules ceļš” – 
grāmatu sērija un dienišķās dzīves 
kvalitātes uzlabošanas mācība.
 „Es neesmu izgudrojis Saules ceļu. 
Viņš pats ir nācis pie manis – caur 
skolotājiem, caur grāmatām, ar Dieva 
žēlastību. Es tikai nododu to jums...” 

teic Igors Kudrjavcevs. Pasākuma da-
lībniekus I. Kudrjavcevs pamāca ie-
elpot caur galvu no debesīm līdz pat 
vēdera lejasdaļai, dziļi zem nabas. 
Tad, kad debesu spēks ieplūdis vēde-
rā, izelpojot jāiztēlojas, ka tas izpla-
tās pa visu organismu. „Tas jau nav 
tikai saules siltums. Tā ir enerģija, 
kas kādreiz radīja Visumu un turpina 
to uzturēt. Tāpēc iedomājieties, ka 
šis spēks ieplūst caur galvu, nonāk 
vēderā un saplūst ar jūsu personību,” 
ārsts iesaka. Cigun mērķis ir sakārtot 
cilvēka iekšējo pasauli, panākt, lai tā 
pareizi funkcionētu. 
Pasākumu apmeklēja liels interesen-
tu skaits. Tikšanās reizē valdīja jauka 
mierpilna atmosfēra.

Jeļena Ozoliņa n
Inčukalna novada bibliotēkas 

vadītāja

Tikšanās ar Cigun skolotāju

9. novembrī pie Vangažu kultūras nama 
notika Lāčplēša dienai veltīts svinīgs 
brīdis „TAVAS SAKNES TAVĀ ZEMĒ”.

Kopš 1988. gada 23. augustā no-
tikušās Zigmara Liepiņa un Māras 
Zālītes rokoperas „Lāčplēsis” pirm- 
izrādes, tā kļuvusi par mūsu nāci-
jas atmodas simbolu. Tā ir mūsu 
nopietnība, mūsu vēsture un mūsu 
leģenda. Tā ir mūsu traģēdija, un tā 
ir mūsu cerība.
Andreja Pumpura poēma „Lāčplēsis” 
sabiedrībā ir folklorizējusies, tā tiek 
uzskatīta par latviešu tautas nacio-
nālo eposu. Tās centrā ir dievu izvē-
lētais varonis Lāčplēsis un viņa cīņa 
ar vācu krustnešiem. 
Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu 
piemiņas dienu nodēvēja par Lāčplē-
ša dienu, jo Latvijas bruņoto spē-
ku cīņa pret iebrucējiem simboliski 
tika salīdzināta ar eposā aprakstīto 
Daugavas krastos notikušo Lāčplē-

Par saknēm savā zemē Vangažos

ša cīņu ar Melno bruņinieku, bet Lat-
vijas bruņoto spēku karavīru cīņas 
sparu nodēvēja par Lāčplēša garu. 
Lāčplēša gars ir ikvienā no mums, jo 
mūsu saknes ir mūsu zemē un – mēs 
esam Latvija!
Paldies viesiem par šīsdienas siltu-

mu, par svecītes liesmiņu, par kopā-
būšanu, godinot mūsu senču piemiņu. 
No sirds paldies IK „EXPROMT” īpaš-
niekam Marekam Mottem par īpaši 
radīto noskaņu!

Inguna Zirne n
Vangažu Kultūras nama vadītāja
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Mazie „Janča” bērni uzsākuši jauno 
mācību gadu – pavisam kopā 7 grupās 
156 bērni. Šogad iestādē ir trīs mazo 
bērnu grupiņas, kuras apmeklē bērni 
no 1,5 gada līdz 3 gadiem. Jaunajā mā-
cību gadā esam uzņēmuši 69 bērnus.

2018. gada 1. septembrī uzņēmām 
44 bērnus, jo šogad mūsu sešgadīgie 
bērni pirmsskolas programmu apgūst 
Vangažu skolas telpās, tāpēc varējām 
uzņemt iestādē vairāk bērnu, nekā 
parasti. Esam uzņēmuši visus rindā 
esošos bērnus, kuriem 1,5 gads ap-
ritēja līdz 2018. gada 1. septembrim. 
Jaunajā mācību gadā priecājamies par 
izremontēto iestādes gaiteni.
Mūsu iestādes divās grupiņās bērni 
apgūst latviešu valodu, izmantojot 
bilingvālās apmācības metodes. Bēr-
niem ir iespēja apgūt latviešu valodu 
gan rotaļnodarbībās, gan ikdienā, lai 
veidotu sarunvalodas iemaņas un 
prasmes.
Septembris un oktobris mums aizri-
tējis, rīkojot pieredzes apmaiņas se-
minārus un uzņemot ciemiņus.
19. oktobrī pie mums iestādē vie-
sojās kolēģi no Rīgas pirmsskolas 
izglītības iestādes pieredzes apmai-

ņas seminārā par bilingvālo izglītī-
bu pirmsskolā. Dalīsimies pieredzē 
par bilingvālās apmācības ieviešanu 
mūsu iestādē. 
10. oktobrī pie mums viesojās pirms-
skolas skolotājas no Mālpils. Runā-
jām un dalījāmies pieredzē par jauno 
kompetenču ieviešanu pirmsskolā, 
plānošanu, vidi, aktualitātēm un 
problēmām. Jaunā mācību satura un 
kompetenču ieviešana pirmsskolā 
tiek plānota ar nākamo mācību gadu, 
tāpēc šobrīd tiek rīkoti kursi, semi-
nāri, pieredzes apmaiņas braucieni 
uz dažādām izglītības iestādēm, lai 
pirmsskolas darbinieki būtu zinoši un 
kompetenti šajā jomā.
Mūsu iestādes izglītības metodiķe 
Kitija Meikšāne jūnijā uzsāka mācī-
bas kursos „Tālākizglītotāju un mā-
cīšanās konsultantu sagatavošana 
pirmsskolām reģiona vajadzībām”. 
Šo kursu programmu īsteno Izglītības 
iniciatīvu centrs sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru un Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmiju. Programmas 
mērķis: sagatavot mērķa grupas da-
lībniekus par mācību ekspertiem kon-
sultantiem, kuri spēj sniegt praktisku 
un profesionālu atbalstu novada/pil-

sētas vai cita reģiona pirmsskolām, 
pirmsskolas izglītības mērķa sa-
sniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.
Programmas dalībniekiem tika plā-
nota praktiskā nodarbība kādā izglī-
tības iestādē. Tā kā labprāt uzņemam 
ciemiņus, jo zinām, ka mums ir ar ko 
lepoties un parādīt citiem kolēģiem 
Latvijā, tad 20. septembrī šo kursu 
praktiskā nodarbība „Vērošanas un 
vērtēšanas praktiskā metodoloģija. 
Atgriezeniskās saites došanas un 
pieņemšanas treniņš” notika mūsu 
iestādē. Programmas dalībnieki vei-
ca vides vērojumus grupās, runāja 
ar skolotājām par vides iekārtošanu 
atbilstoši bērnu vecumam un tēmai 
grupā, kā arī par skolotāju sadarbību 
ar bērnu vecākiem. Kursu noslēgumā 
iestādes administrācijai tika sniegts 
vērojumu kopsavilkums – gan ietei-
kumi, gan daudz pozitīvu atziņu par 
novēroto.
Pamazām savās domās un darbos jau 
esam Latvijas jubilejas noskaņās. Lai 
visiem saulaini un krāsaini rudens no-
skaņu mirkļi!

Informāciju sagatavoja PII „Jancis” 
vadītāja Kadrija Janisele n

Aktualitātes PII „Jancis”

Nereti izglītības iestāžu vecāku sa-
pulces no vecāku puses dažādu ie-
meslu dēļ tiek uztvertas kā apgrūti-
nošs un garlaicīgs pienākums. Tādēļ, 
lai šādas vecāku kopā sanākšanas 
neizvērstos par vienmuļu kopā pabū-
šanu, šoruden mūsu „Minkā” vecāku 
sapulču norises tika rūpīgi plānotas 
un organizētas. 

Vecākiem sapulču laikā bija iespē-
jams uzzināt ne tikai par iestādes un 
konkrētās grupas audzēkņu ikdie-
nas dzīvi, aktualitātēm, nākotnes 
plāniem, bet arī ieklausīties dažādu 
speciālistu padomos. Ar vecākiem 
tikās Limbažu Bērnu konsultatīvā 
centra speciālisti – bērnu psiholo-
ģe Ilze Lismane un fizioterapeite un 
Montesori speciāliste Elīna Valeina, 

kas nolasīja saistošas lekcijas par 
dažādām tēmām un atbildēja uz 
vecāku jautājumiem. Tiekoties ar 
filiāles „Lapsiņa” audzēkņu vecā-
kiem, fizioterapeites aicināti, dažā-
dās darbībās iesaistījās arī vecāki, 
kopīgi izspēlējot epizodes no bērnu 
un vecāku ikdienas dzīves, sākot ar 
ikrīta pamošanās brīdi. Klātesošie 
paši izdzīvoja dažādas situācijas, 
iejuzdamies sava bērna ādā (pie-
mēram, kā jūtas bērns, ļoti agri no 
rīta pamodināts, un kādas sajūtas ir 
pašam vecākam identiskā brīdī). Tā 
bija lieliska iespēja salīdzināšanai 
un dziļākām pārdomām. 
Ceram, ka vecāki, šajās reizēs sanā-
kot kopā, atrada saistošus tematus 
un interesantus sarunu biedrus. Kā 
pēc sapulcēm atzina pedagogi, ir ļoti 

svarīgi, lai vecāki uzticētos skolotā-
jam un lai notiktu abpusēja sadarbī-
ba – tad iespējams atrisināt jebkuru 
problēmu. „Man ir liels prieks par to, 
ka uz vecāku sapulcēm ierodas ne 
tikai māmiņas vien, bet arvien vai-
rāk tēvu. Tas nozīmē, ka arī viņiem 
bērnu izglītība ir svarīga,” atzina 
PII „Minka” vadītāja Rita Galiņa un 
piebilda, ka 30. novembrī no plkst. 
17.00 līdz 19.00 „Minkas” zālē 
bērnu vecākus, iestādes pedagogus 
un darbiniekus uz tikšanos aicina 
Rīgas Slimību kontroles un profilak-
ses centra psiholoģe Iveta Krūmi-
ņa. Jāpiebilst, ka šis seminārs ir bez 
maksas.

Inese Pliena n
PII „Minka” lietvede

„Minkas” vecāki tiekas ar speciālistiem

No Miķeļiem līdz Mārtiņiem
Vangažu bibliotēku oktobra vidū 
ieskandināja bērnu balsis. Skolotā-
jas Lāsma un Inese ar skolēnu klasi 
no Vangažu vidusskolas apskatī-
ja ražas izstādi ar dažādu šķirņu 
ķirbjiem, kabačiem, patisoniem, 
kartupeļiem, burkāniem – dažādiem 
rudens labumiem.
Tā kā Miķeļi jau pagājuši, iestājies 
veļu un arī mīklu minēšanas laiks. 
Bibliotekāre Marija pastāstīja par 
senām latviešu tradīcijām, par ru-
dens svinēšanu, ticējumiem un uz-
deva mīklas, bet visas atbildes bija 
meklējamas ražas izstādē. Par mīk-
las atminēšanu minētājs uzreiz tika 
pie ābola. Bērni veidoja kolāžu „Nāk 
rudens izgreznot Latviju”. Katrai 
grupai bija jāveic savs darbiņš, ko 
varēja veikt tikai visi kopā. Darbi bija 
ļoti koši – tik daudz krāsu! Katrai 
grupai par savu darbu bija jāstāsta, 
ko viņi ir paveikuši, ko gribējuši ar 
attēlu palīdzību pastāstīt par Lat-
viju. Sirsnīgs paldies par sadarbību 
skolotājai Lāsmai Kaļabinai. 

Inčukalna bibliotēka iesaistījās 
Lasītveicināšanas projektā „Mūsu 
mazā bibliotēka”.
Izdevniecības „Liels un mazs” la-
sītveicināšanas projekta „Mūsu 
mazā bibliotēka” mērķauditorija ir 

četrus līdz astoņus gadus veci bērni. 
Projekts ilgs līdz 2019. gada mai-
jam, un tā mērķis ir veicināt bērnu 
interesi par literatūru un ilustrāciju, 
kā arī rosināt bērnus uz dažādām 
radošām aktivitātēm. Projektā pie-
dalās Inčukalna pamatskolas pirms-
skolas sagatavošanas sešgadīgā 
grupiņa un Inčukalna pamatskolas 
1. klases audzēkņi.
Nodarbībās notiek kopīgie grāma-
tas lasījumi, bērni iepazīst grāmatu 
autorus, uzzina pamatinformāciju 
par valsti, no kuras ir autors. Katru 
nodarbību papildina radošais darbs, 
kas saistīts ar konkrētās grāmatas 
tematiku. 
Kā jau ierasts, arī šogad Inčukalna 
novada bibliotēkas piedalās Zie-
meļvalstu bibliotēku nedēļā. Tā no-
risināsies no 12. līdz 18. novembrim. 
Jau 21. reizi tiks apvienotas Zie-
meļvalstu un Baltijas valstu biblio-
tēkas, skolas un biedrības kopīgos 
fragmentu lasījumos. Šogad bērni, 
jaunieši un pieaugušie tiek aicināti 
iepazīt Ziemeļvalstu literatūras va-
roņus, jo šā gada Ziemeļvalstu Lite-
ratūras nedēļas tēma ir Ziemeļval-
stu varoņi. 

Informāciju sagatavoja
Marija Aļeksejeva 

un Jeļena Ozoliņa n

Rudens aktivitātes 
Inčukalna novada bibliotēkās

Sestdienas, 3. novembra agrs rīts 
kopā pulcēja teju trijus desmitus PII 
„Minka” un filiāles „Lapsiņa” darbi-
nieku, lai kopā dotos izzinoši izglī-
tojošā mācību ekskursijā uz Babītes 
novadu.

Vispirms apciemojām visā Latvijā un 
pat aiz tās robežām izslavēto maizes 
ceptuvi „Lāči” un iepazināmies ar tās 
daudzveidīgo un gardo produkciju.
Iepazīšanos ar ceptuves darbu sā-
kām ar nelielu videosižetu par pa-
šiem „Lāčiem”, uzņēmuma pirmsā-
kumiem un izaugsmi 25 gados. Sižets 
iepazīstināja mūs ar maizītes raša-
nās ceļu, bet pēc īsā video klātienē 
aplūkojām arī cepēju darbarīkus.
„Iekāpjot” atbilstošā uniformā, ek-
skursiju pa ceptuvi turpinājām gides 
Sandras pavadībā. Ieklausījāmies 
stāstījumā par ceptuvi, produkciju 
un cepšanas procesiem, par rudzu 
maizes vērtīgajām īpašībām, un tam 
sekoja komandu uzdevumi – kliņģe-
ra veidošana, cepšana. Vērojām kla-
siskā rudzu maizes klaipiņa tapšanu 
un, protams, neiztika arī bez dažādu 
„Lāču” gardumu degustācijas. Se-
cinājums ir tikai viens – atbildīgs, 
grūts, bet ļoti vajadzīgs ir maizes 
cepēja arods!
Pēc „Lāčiem” mūsu ceļš tālāk aiz-
veda uz Babītes novada pirmssko-
las izglītības iestādi, kur mūs laipni 

sagaidīja un ar iestādi iepazīstināja 
tās vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja. 
Viņa pastāstīja, ka 2011. gada rude-
nī iestādes teritorijā tika uzstādīts 
pirmais modulis, kas togad ļāvis 
nodrošināt ar vietām bērnudārzā 
visus 2008. gadā dzimušos bērnus. 
Bet 2016. gada vasarā iestādes te-
ritorijā tika uzstādīts jauns modulis, 
kas nodrošināja mācību telpas vēl 
38 bērniem. Ar interesi klausījāmies 
vadītājas stāstījumā, uzdevām jau-
tājumus, izstaigājām telpas. Priecē-
ja moduļu telpu plašums, gaišums, 
to gaumīgais iekārtojums. Paldies 
Ingrīdai par viesmīlību!
Paldies sakām arī Inčukalna novada 
domei par atbalstu ceļa izdevumu 
apmaksai, ko nopelnījām, pateico-
ties mūsu lielās „Minkas” saimes 
aktīvai iesaistei konkursa „Tīrai 
Latvijai” projektos, kas noris SIA 
„Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts iz-
glītības satura centru, tādējādi vei-
cinot bērnos vides apziņu, sekmējot 
dabas resursu taupīšanu (projekti 
„Makulatūras vākšana”, „Izlietoto 
bateriju vākšana”, „Cūkmens”) un 
projektā pirmsskolas un sākumsko-
las vecuma bērniem Latvijā par mu-
tes un zobu veselības veicināšanu 
saistībā ar veselīga uztura paradu-
miem „Tīri zobi”.

I. Pliena n
PII „Minka” lietvede

„Minkas” kolektīvs 
viesojas Babītē
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1. Izdarīt Inčukalna novada domes 
2015. gada 18. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1/2015 „So-
ciālā palīdzība Inčukalna novadā” 
šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu iz-
došanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 43. panta tre-
šo daļu, „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 
33. panta otro daļu, 35. panta 
ceturto un piekto daļu, Izglītības 
likuma 17. panta trešās daļas 
11. punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu un 25. pan-
ta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumu 
Nr. 354 „Audžuģimenes noteiku-
mi” 78. punktu, Ministru kabineta 
2009. gada 17. jūnija noteikumu 
Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķi-
nāms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināša-
nai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13. punktu”;

1.2. izteikt noteikumu 14. punktu 
šādā redakcijā:

„14. Pabalsts garantētā minimā-
lā ienākuma līmeņa nodrošinā-

šanai tiek izmaksāts par kārtējo 
mēnesi, izmaksu veicot 1 (viena) 
mēneša laikā no brīža, kad ģime-
nei (personai) piešķirts trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss.”;

1.3. izteikt noteikumu 16.1. apakš-
punktu šādā redakcijā:

„16.1. Pabalsts tiek piešķirts 
bērniem, kuri mācās Inčukalna 
novada mācību iestādēs, uz 
statusa piešķiršanas laiku.”;

1.3.1. izteikt noteikumu 16.3. ap-
akšpunktu šādā redakcijā:
„16.3. Ja pašvaldība nevar 
nodrošināt vidējās izglītības 
apguvi novada izglītības ie-
stādēs, tad skolēniem, kuri 
mācās citu pašvaldību mācību 
iestādēs un apgūst vidussko-
las programmu, Sociālais die-
nests piešķir ēdināšanas pa-
balstu līdz 30,00 EUR mēnesī 
uz statusa piešķiršanas lai-
ku.”;

1.4. izteikt noteikumu 17.2.1. un 
17.2.2. apakšpunktus šādā re-
dakcijā:

„17.2.1. trūcīgām ģimenēm – 
40,00 EUR mēnesī uz statusa 
piešķiršanas laiku;
17.2.2. maznodrošinātām ģime-
nēm – 20,00 EUR mēnesī uz sta-
tusa piešķiršanas laiku.”;

1.5. svītrot noteikumu 20. punktu;

1.6. svītrot noteikumu 28.1 1.2. ap-
akšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā „Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums:
• projekts nepieciešams, lai nodro-

šinātu iedzīvotājiem sociālo palī-
dzību;

• saistošie noteikumi nosaka, kā tiek 
piešķirta sociālā palīdzība maznod-
rošinātām un trūcīgām personām; 

• saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kā tiek piešķirts atbalsts brīv-
prātīgo iniciatīvu īstenošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts:
• saskaņā ar likuma „Par pašval-

dībām” 15. panta pirmās daļas 
7. punktu pašvaldībām ir jānodro-
šina iedzīvotājiem sociālā palīdzība 
(sociālā aprūpe), sociālā palīdzība 
maznodrošinātām ģimenēm un so-
ciāli mazaizsargātām personām, un 
saskaņā ar 43. panta pirmās daļas 
13. punktu dome ir tiesīga izdot 
saistošus noteikumus par citiem li-
kumos un Ministru kabineta notei-
kumos paredzētajiem jautājumiem;

• saskaņā ar likuma „Par sociālo dro-

šību” 13. panta pirmo daļu sociālie 
pakalpojumi ir pasākumi, kurus 
nodrošina pašvaldība naudas vai 
mantisko pabalstu, vai citu pakal-
pojumu veidā, lai veicinātu per-
sonas sociālo tiesību pilnvērtīgu 
īstenošanu;

• saskaņā ar likuma „Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 9. panta pirmo daļu pašval-
dībai, kuras teritorijā persona re-
ģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, 
ir pienākums nodrošināt personai 
iespēju saņemt tās vajadzībām 
atbilstošus sociālos pakalpojumus 
un sociālo palīdzību;

• saskaņā ar likuma „Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 35. panta trešo daļu, ja ir 
apmierināts pamatots pašvaldības 
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabal-
sta garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta, pašvaldība, izvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus, ir 
tiesīga no pašvaldības pamatbu-
džeta izmaksāt arī citus pabalstus 
ģimenes (personas) pamatvajadzī-
bu apmierināšanai;

• saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis ir nodrošināt pašvaldībai 
deleģēto valsts pārvaldes funkciju 
un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā 
arī sniegt materiālo palīdzību.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu:
pašvaldības budžetu ietekmē, jo so-
ciālās palīdzības pabalsti tiek maksā-
ti no pašvaldības budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā:
projekts neietekmēs uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.; 
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām:
Inčukalna novada domes Sociālais 
dienests ir institūcija, kurā privātper-
sona var griezties saistošo noteiku-
mu piemērošanā;
Administratīvās procedūras:
1) privātpersona iesniedz iesniegumu 
ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību 
Sociālajā dienestā;
2) Sociālais dienests pieņem lēmumu 
par sociālās palīdzības piešķiršanu 
vai par atteikumu to piešķirt;
3) Sociālā dienesta lēmumu var pār-
sūdzēt Inčukalna novada domē;
4) Inčukalna novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā;
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām:
konsultācijas ar privātpersonām sais-
tošo noteikumu projekta izstrādes 
procesā tika veiktas.

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko n

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
 LV-2141, Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018. gada 15. augustā Nr. 7/2018  (protokols Nr. 13-2. §)

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018. gada 17. oktobra Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 15-10§.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu,  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”  33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, Izglītības 
likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģi-

menes noteikumi” 43. punktu.

Par uzvarētājiem atklātajā konkursā 
būvdarbu veikšanai Nr. LVC2018/34/
KF „Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–
Sigulda–Igaunijas robeža posma km 
25,50–39,40 (abas brauktuves) un 
valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns–
Valmiera posma km 0,00–1,65 segas 
pārbūve (pastiprināšana)” ir paziņota 
piegādātāju apvienība „Binders un 
ACB”, jo tās piedāvājums atbilst visām 
konkursā izvirzītajām prasībām un tās 
piedāvātā cena – 38 498 327,17 EUR 
bez PVN bija viszemākā.

Kopumā iepirkumā piedāvājumus ie-
sniedza trīs pretendenti: 
piegādātāju apvienība „Binders un 
ACB” (piedāvātā līgumcena bez 
PVN – 38 498 327,17 EUR);
• piegādātāju apvienība „STRABAG” 

(piedāvātā līgumcena bez PVN – 
40 401 020 EUR);

• piegādātāju apvienība „SC&I“ 
(piedāvātā līgumcena bez PVN – 
39 980 301,09 EUR).

• Pieņemto lēmumu desmit dienu 
laikā var apstrīdēt Iepirkumu uz-
raudzības birojā, ja kāds no pre-
tendentiem, kas piedalījās kon-

Par uzvarētāju konkursā par tiesībām veikt būvdarbus Vidzemes šosejas 
„Sēnītes” posmā atzīta piegādātāju apvienība „Binders un ACB”

kursā, uzskata, ka ar pasūtītāja 
vai iepirkuma komisijas darbību 
iepirkuma procedūras laikā ir aiz-
skartas tā likumiskās tiesības.

Turpmākie saskaņojumi
VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir 
iesniegusi Centrālajā finanšu un lī-
gumu aģentūrā (CFLA) dokumentā-
ciju Eiropas Savienības (ES) fondu 
līdzfinansējuma saņemšanai Vidze-
mes šosejas (A2) „Sēnītes” posma 
pārbūves veikšanai. Dokumentācijas 
izskatīšana notiek mēneša laikā. Pēc 
CFLA apstiprinājuma saņemšanas ar 

konkursa uzvarētājiem tiks slēgts lī-
gums par būvdarbu veikšanu.

Plānotie darbi
Vidzemes šosejas „Sēnītes” posma 
kopējais garums ir 13,90 km un vēl 
1,65 km uz Valmieras šosejas (A3). 
Vidzemes šosejas posmā ir divas 
brauktuves ar divām joslām katrā 
virzienā un deviņi satiksmes pārvadi 
„Sēnītes” mezglā un viens pie Van-
gažiem. Projekta ietvaros plānots 
veikt seguma pārbūvi visā posma 
garumā, kā arī visu satiksmes pār-
vadu pārbūvi. Asfaltbetona segums 

paredzēts trīs kārtās. Projekta rea-
lizācijas ietvaros paredzēta Strauju-
pītes caurtekas pārbūve, kā arī ma-
zāku caurteku pārbūve un tīrīšana, 
gājēju tuneļa „Sēnītes” satiksmes 
mezglā atjaunošana, 14 autobusu 
pieturvietu atjaunošana un 6 pa-
viljonu izbūve. Tiks nomainītas un 
izbūvētas transporta un gājēju dro-
šības barjeras, uzstādīti drošības 
žogi brauktuvju sadalošajā joslā, 
atjaunots gājēju luksofors un ceļa 
apgaismojums Vangažos. Tiltam pār 
Gauju (A3) tiks mainīts asfaltbetona 
segums. 

Būvdarbu sākums 
un finansējuma avoti
Aktīvie būvdarbi objektā tiks uz-
sākti nākamgad, tiklīdz to ļaus lai-
ka apstākļi. Būvdarbi tiks finansēti 
no ES Kohēzijas fonda, valsts bu-
džeta apakšprogrammas 23.06.00. 
„Valsts autoceļu uzturēšana un 
atjaunošana” un citām valsts bu-
džeta programmām.

Informāciju sagatavoja 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa n
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INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS” 
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787. 

Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. 
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E–pasts: novada.vestis@incukalns.lv, 

tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. 
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. 

Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

PASĀKUMI

Ja pats esi labs, ja pats esi īsts,

Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,

Tad mūžīgi jauna būs dvēsele tava,

Un nieks tās grumbiņas sejā.

Par gadiem nav jāskumst nemaz,

Lai jau tie vīst kā magones vējā!

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic novembrī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus!

Lūdzam, par ielūgumiem uz Ziemassvētku pasāku-
mu un saldumu paciņas saņemšanu interesēties un 
saņemt ielūgumus klātienē no š.g. 3. decembra!
• Vangažu un apkaimes bērnu vecāki tiek gaidīti So-

ciālajā dienestā Vangažos, Meža ielā 1; tālrunis in-
formācijai – 67995140.

• Inčukalna un apkaimes bērnu vecāki tiek gaidīti 
Sociālajā dienestā Inčukalnā, Atmodas ielā 2A; tālrunis informāci-
jai – 67977466.

(Pamats: Saistošie noteikumi Nr. 1/2015,18.02.2015, 28.4.-
28.5. punkts.)
Inčukalna novada Sociālais dienests informē: Ziemassvētku pasākumu 
laikā var notikt fotografēšana.

Inčukalna novada Sociālais dienests

Uzmanību vecākiem,kuriem ir bērni 
(deklarētā dzīvesvieta – Inčukalna novads) 

vecumā līdz 6 gadiem ieskaitot!

Vangažu Kultūras namā, 3.decembrī, plkst.18.00

VĒL NOVEMBRĪ
Piektdien, 23. novembrī 18.00
Latvijas simtgades filmas piedāvā „Ki-
nopunkts” – Animācijas filma „Saule 
brauca debesīs”.
Ieeja – 2,00 EUR.

DECEMBRĪ
Sestdien, 1. decembrī plkst. 13.00
Teātra pēcpusdiena „Ceļā uz amatier-
teātru skati”. Inčukalna un Ulbrokas 
amatierteātri būs priecīgi parādīt inte-
resentiem topošās izrādes. Ieeja – par 
brīvu.

Pirmdien, 3. decembrī 
NOVADA EGLES iedegas: 
16.30 – Gaujas PII „LAPSIŅA”;
18.00 – Vangažu Kultūras nams;
19.30 – Inčukalna bērnu laukums.

Aicinām ģimenes ar bērniem uz muzi-
kālu dziesmu spēli pēc M. Stārastes 
pasaku motīviem „Piņķu ciems”. Pasa-
ku kopā ar bērniem izdziedās, izspēlēs 
un izstāstīs Elizabete Zagorska un Jā-
nis Lemežis. Visi mīļi aicināti!

Trešdien, 5. decembrī
Inčukalna amatierteātra pirmizrāde.

Sestdien, 15. decembrī 19.00 
Deju kolektīvs „Virši” ķopā ar deju 
draugiem ielūdz uz tradicionālo Vilku 
mēneša sadancošanās koncertu.
Ieeja – 2,00 EUR.

Aicinām apmeklēt Inčukalna māksli-
nieku kopas izstādi „Mana Latvija”.
Izstādē pārstāvēti 19 autori ar 38 dar-
biem.

CITI PASĀKUMI 
Svētdien, 25. novembrī

„MŪŽĪBAS SVĒTDIENA” – Svecīšu vakars Inčukalna novada kapsētās.

Svētdien, 9. decembrī 
Inčukalnā pie novada domes – Ziemassvētku gadatirgus. 

Aicinām tirgotājus pieteikt dalību, zvanot Vijai (tālr. – 29114334).

INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI 

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI
23. novembris, plkst. 19.00. 
Spēlfilma „Tēvs nakts”. Ieeja – 3,00 
EUR.

30. novembris, plkst. 16.00. 
Vangažu kultūras namā – Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
latviešu mūzikas koncerts.

3. decembris, plkst. 18.00. 
Egles iedegšana pie kultūras nama. 
Muzikāla dziesmu spēle pēc M. Stā-
rastes pasaku motīviem Ziemas 
„Pintiķu ciems”.Izdziedās, izspēlēs 

un izstāstīs Elizabete Zagorska un 
Jānis Lemežis.

19. decembris, plkst. 18.00. 
Ķekavas novada jauniešu simfoniskā 
orķestra Ziemassvētku koncerts.

21. decembris. Kultūras nama mazo 
pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts.

26. decembris, plkst. 17.00 un 
18.00. Liepājas Leļļu teātra izrāde 
„Olafa Ziemassvētki’’. Ieeja ar ielūgu-
miem.


